REGULAMIN
Wspierania turniejów piłkarskich – młodzieżowych organizowanych przez kluby
zrzeszone w POZPN
w kategoriach wiekowych U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U-18, U-19
pod Patronatem Prezesa POZPN
1. Płocki OZPN wspiera wszelkie inicjatywy organizacji halowych turniejów, zmierzających
do popularyzacji i rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w naszym Okręgu.
2. Wspieranie piłkarskich imprez może odbywać się w formie organizacyjnej oraz
finansowej poprzez zakup pucharów, nagród lub sfinansowania pracy sędziów.
3. Płocki OZPN udzieli wsparcia w organizacji imprez piłkarskich klubom sportowym
zrzeszonym w POZPN.
4. Warunkiem udzielenia pomocy jest pisemne wystąpienie do Płockiego OZPN w terminie
60 dni przed planowaną imprezą sportową.
5. Wystąpienie powinno zawierać pełną nazwę głównego podmiotu organizującego
imprezę, miejsce i datę turnieju, planowana ilość zespołów i oczekiwaną formę pomocy
ze strony Płockiego OZPN.
6. Pisemne wystąpienie winno być zaopiniowane przez Wydział Szkolenia POZPN, który
zakłada możliwość przeprowadzenia turniejów po jednym w każdym roczniku
rozgrywkowym w ciągu sezonu.
7. Kluby organizujące turnieje mogą otrzymać pomoc ze strony POZPN raz w ciągu
sezonu rozgrywkowego.
8. Wspierany przez Płocki OZPN turniej winien obejmować udział minimum 6 zespołów z
terenu naszego Okręgu, Polski czy zagranicy. Gospodarz turnieju może wystawić
więcej jak jeden zespół ale do ilości startujących drużyn liczy się tylko pierwszy zespół.
9. W ciągu 14 dni od przeprowadzenia imprezy organizator winien przedstawić
sprawozdanie z przeprowadzonego turnieju zawierające wyniki sportowe.
10. Pomoc finansowa (zakup pucharów, nagród lub sfinansowania pracy sędziów)
Płockiego OZPN przyznawana będzie w miarę posiadanych możliwości organizacyjnofinansowych i nie może przekraczać kwoty 1.000,00 PLN/brutto.
11. Organizator (klub) zapewnia zabezpieczenie imprezy pod względem formalnym i
organizacyjnym (ubezpieczenie, opieka medyczna, ochrona itp.)
12. Płocki OZPN ma prawo do odmowy wsparcia organizacji turniejów bez podania
przyczyny. Warunkiem otrzymania dotacji na organizację w/w turniejów jest
wypełnienie warunków Uchwały Zarządu POZPN nr 2/2010 z dnia 19.01.2010
(punkt 4 w/w uchwały), Regulaminu Wyróżnień i Nagród dla klubów zrzeszonych
w Płockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały Zarządu POZPN nr 2/2012
z dnia 24 stycznia 2012 roku dotyczącej płatności i zaległości finansowych.

